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Ως τροφική αλλεργία καλείται η ανεπιθύμητη αντίδραση σε κάποιο τρόφιμο (ή συστα-
τικό αυτού) με εμπλοκή του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος (ανοσολογικό
υπόστρωμα). Δηλαδή, πρόκειται για αλλεργική αντίδραση που αποτελεί την κλινική
έκφραση ανοσολογικής απάντησης σε αλλεργιογόνες ουσίες. Εκδηλώνονται σχεδόν
αμέσως μετά την “επαφή” με τον αλλεργιογόνο παράγοντα, ακόμη και με την ελάχιστη
ποσότητα της συγκεκριμένης τροφής.

http://www.jeremy/


Υπάρχουν και άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις οποίες όμως εμπλέκεται ο μετα-
βολισμός και όχι το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτές είναι γνωστές ως δυσανεξίες σε
κάποιο τρόφιμο και περιλαμβάνουν αντιδράσεις λόγω τροφικών δηλητηριάσεων και
ενζυμικές ανεπάρκειες, οι οποίες εμποδίζουν τη σωστή πέψη ορισμένων ουσιών (π.χ.
λακτόζη που περιέχεται στο γάλα, ευαισθησία στη γλουτένη των δημητριακών).
Εκδηλώνονται συνήθως μεταξύ 12 και 24 ωρών μετά την είσοδο του αλλεργιογόνου
παράγοντα στον οργανισμό.
Συχνά αφορούν στην έλλειψη ενζύμων στο κατώτερο πεπτικό σύστημα, με επακόλου-
θο την αδυναμία του εντέρου να αφομοιώσει ορισμένες τροφές και η χώνεψη να συνο-
δεύεται από δυσφορία, “φουσκώματα”, πόνο στην κοιλιά, διάρροια.  Η δυσανεξία στη
λακτόζη αφορά περίπου 1 στους 10 Αμερικανούς, κυρίως αφρικανικής και ασιατικής
προέλευσης.

Μια πραγματική αλλεργική αντίδραση περιλαμβάνει τρία (3) βασικά στάδια :
(α) “Επαφή” με την αλλεργιογόνο ουσία του τροφίμου (συνήθως πρωτεϊνη)
(β) Αύξηση της ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE – αντίσωμα του ανοσοποιητικού

συστήματος που δραστηριοποιείται παρουσία αλλεργιογόνου)
(γ) “Επαφή” των κυττάρων των ιστών (βασεόφιλων) με τα αντισώματα IgE

και απελευθερώνουν ισταμίνη ή άλλες ουσίες που προκαλούν αλλεργι-
κά συμπτώματα.

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα εντοπίσει κάποιο αλλεργιογόνο στην τροφή, παράγει
αντισώματα για να “επιτεθεί” κατά του εισβολέα. Ταυτόχρονα, το σώμα εκδηλώνει συμ-
πτώματα όπως πρήξιμο χειλιών, βλεφάρων, στοματικής κοιλότητος, φάρυγγα, καθώς
και φαγούρα, εξανθήματα ή/και έκζεμα, καταρροή και αναπνευστικά προβλήματα (σαν
το άσθμα)…
Μια πιο επικίνδυνη, αλλά σπάνια αντίδραση, είναι το αναφυλακτικό shock που μπορεί
να προκαλέσει ακόμη και θάνατο και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Περίπου 200 θά-
νατοι κάθε χρόνο στις Η.Π.Α. αφορούν τέτοια περιστατικά…!!
Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις τροφές είναι γενικά σπάνιες, καθώς η συχνότητα εμφά-
νισης αγγίζει το 6–8 % των παιδιών (< 3 ετών) και ποσοστό έως 2 % στους ενήλικες.

Τρόφιμα που ευθύνονται κατά ~ 90 % όλων των διατροφικών αλλεργιών είναι :
το γάλα, τα αυγά (κυρίως το ασπράδι), τα αράπικα φυστίκια, τα καρύδια,
τα φουντούκια, τα οστρακοειδή θαλασσινά (γαρίδες, αστακός, καβούρι,
μύδια, στρείδια), τα ψάρια, η σόγια και τα δημητριακά που περιέχουν
γλουτένη (βρώμη, σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη).

Εάν τελικά διαπιστωθεί σχέση των συμπτωμάτων με κάποια τροφική αλλεργία, θα πρέ-
πει να απευθυνθείτε σε ειδικό αλλεργιολόγο. Ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί ότι
πάσχετε από κάποια αλλεργία είναι να υποβληθείτε σε σειρά δερματικών επαφών
(εφαρμογή ύποπτης τροφής κατευθείαν στο δέρμα) και σε διπλά τυφλές δοκιμές από
του στόματος (λήψη ύποπτης τροφής ή ενός εικονικού φαρμάκου – placebo σε μορφή
κάψουλας, χωρίς να γνωρίζετε ούτε εσείς ούτε ο γιατρός το περιεχόμενο της κάψουλας).
Τα αιματολογικά τεστ για τον έλεγχο των αλλεργιών (δοκιμασία RAST) ενδεχομένως
να είναι ασυνεπή και αναξιόπιστα, καθώς αποτυγχάνουν να καταγράψουν διάκριση
μεταξύ παρόμοιων πρωτεϊνών σε διαφορετικές τροφές…
Αρκετά άτομα δίνουν θετικό αποτέλεσμα στο δερματικό test για κάποια συγκεκριμένη
τροφή, αλλά δεν παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στη λήψη της ίδιας της τροφής
αντίστοιχα.

---------------------------------------------------------------------------------------



Κρίσιμα ερωτήματα θεωρούνται τα παρακάτω :

• Ποιες τροφές καταναλώθηκαν τις προηγούμενες 24 hours, σε ποια μορφή,
σε ποια ποσότητα και τι προέλευση είχαν ?

• Τι ακριβώς καταναλώθηκε 15 min πριν συμβεί η αλλεργική αντίδραση ?
(χρονική σχέση μεταξύ λήψης της τροφής κι εμφάνισης των συμπτωμάτων)

• Τι είδους συμπτώματα εκδηλώθηκαν και σε ποιο βαθμό επιδεινώθηκαν ?

• Συνέβαλλαν τα αντιαλλεργικά φάρμακα (antihistamines) στη μείωση της
έντασης των συμπτωμάτων ?

• Εκδήλωσε κανείς άλλος, που κατανάλωσε την ίδια τροφή, παρόμοια συμπ-
τώματα ?

--------------------------------------------------------------------------------------

Κατά τη διαγνωστική προσπέλαση των τροφικών αλλεργιών τονίζεται ιδιαίτερα η επα-
ναληψιμότητα των κλινικών εκδηλώσεων μετά τη λήψη της ίδιας τροφής, καθώς και η
δίαιτα αποκλεισμού της συγκεκριμένης τροφής.
Oι αντιδράσεις που οφείλονται σε τροφική αλλεργία εμφανίζουν ευρύ φάσμα και ποι-
κίλουν σε βαρύτητα που κυμαίνεται από την πρόκληση μιας απλής ενόχλησης έως
ακόμη και τον θάνατο. Γνήσιες αλλεργικές αντιδράσεις θεωρούνται αυτές που διαμε-
σολαβούνται από την ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE), η οποία παράγεται στον οργανισμό μετά
από επίδραση μιας αλλεργιογόνου ουσίας.
Η συμπτωματολογία της τροφικής αλλεργίας ποικίλει κατά ηλικίες. Στα βρέφη προέχουν
οι εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό (έμετοι, διαρροϊκές κενώσεις) και λιγότερο από το
δέρμα (έκζεμα, ερύθημα γύρω από το στόμα), ενώ στους ενηλίκους είναι συχνότερα τα
δερματικά συμπτώματα στη μορφή κνιδώσεων (κόκκινες πρησμένες περιοχές του δέρμα-
τος με ξαφνική εμφάνιση).
Οι λόγοι που κάνουν την τροφική αλλεργία πιο συχνή στην παιδική ηλικία δεν είναι
απόλυτα γνωστοί. Βρέφη ευαίσθητα στο αγελαδινό γάλα ξεπερνούν κατά κανόνα το
πρόβλημα μέχρι το δεύτερο έτος της ηλικίας. Ενώ, αντίθετα, παιδιά που πρωτοεμφα-
νίζουν προβλήματα τροφικής αλλεργίας μετά το 3ο έτος έχουν και μικρότερες πιθανό-
τητες να ξεπεράσουν το πρόβλημα.
Σε γενικές γραμμές, επισημαίνεται ότι τα παιδιά με τροφική αλλεργία στο γάλα, τα
σιτηρά, τα αυγά, τη μπανάνα, το πορτοκάλι συνήθως μπορούν να ανεχθούν (χωρίς
αντίδραση) τις τροφές αυτές μετά την αποφυγή τους επί 6–12 μήνες (ο οργανισμός
αναπτύσσει ανοχή προς τα αλλεργιογόνα των τροφών αυτών). Αντίθετα, η ευαισθησία
προς το ψάρι και τους ξηρούς καρπούς, συνήθως, διαρκεί επί πολλά χρόνια και ακο-
λουθεί το άτομο σε ολόκληρη τη ζωή του.
Μια τροφή που τρώγεται για πρώτη φορά είναι αδύνατον να δημιουργήσει τροφική
αλλεργία, διότι ο οργανισμός δεν είχε προηγούμενη επαφή με το αλλεργιογόνο της,
ώστε να έχει εξοικειωθεί μαζί του. Εάν, π.χ., δοκιμάσουμε ένα εξωτικό φρούτο, μπο-
ρεί το φρούτο αυτό να μας δημιουργήσει πρόβλημα αλλεργίας από την δεύτερη ή την
τρίτη φορά που θα το καταναλώσουμε, ποτέ όμως από την πρώτη !!
Γενικά, οι συνήθειες διατροφής των ανθρώπων επηρεάζουν και τον τύπο της ευαισ-
θησίας. Για παράδειγμα, το αράπικο φυστίκι αποτελεί κοινό τροφικό αλλεργιογόνο για



τους λαούς της Βόρειας Αμερικής, επειδή το καταναλώνουν πολύ, όχι όμως και για
τους Σουηδούς, αφού η κατανάλωσή του απ΄ αυτούς είναι πολύ περιορισμένη…

Σοβαρές Αλλεργικές Αντιδράσεις
Σε βαριές περιπτώσεις, η κατανάλωση τροφίμων μπορεί να προκαλέσει μια απειλητι-
κή για τη ζωή αντίδραση, που αποκαλείται αναφυλαξία (αλλεργικό ή αναφυλακτικό
shock).  Τα πρώτα σημάδια της αναφυλαξίας μπορεί να είναι ένα αίσθημα καύσου,
πονοκέφαλος, μούδιασμα στο στόμα, ένα κόκκινο κνισμώδες εξάνθημα που επεκ-
τείνεται σε όλο το σώμα, δύσπνοια, έντονο φτέρνισμα, πρήξιμο στο λαιμό, εμετός,
διάρροια, πτώση πίεσης του αίματος (η οποία οδηγεί σε απώλεια συνείδησης και σοκ).
Τα συμπτώματα της αναφυλαξίας αντιστρέφονται με θεραπεία χωρίς καθυστέρηση με
την ενέσιμη επινεφρίνη (αδρεναλίνη) και τα αντιισταμινικά.
Eίναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους τροφιμο-αλλεργικούς ανθρώπους να διαβάζουν
προσεκτικά τις ετικέτες τροφίμων, προκειμένου να αποφύγουν κάποιο “κρυμμένο”
αλλεργιογόνο τροφίμων, ιδίως σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα (όπως π.χ. έτοιμες
σάλτσες, παράγωγα γάλακτος-όπως καζεϊνη, σκόνες σόγιας, λεκιθίνη στα αυγά).

Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση στις Τροφικές Αλλεργίες ?
Αρκετά συχνά ναι. Ωστόσο, τα άτομα που έχουν κληρονομική προδιάθεση για τροφι-
κή αλλεργία σπανίως κληρονομούν και την προδιάθεση συγκεκριμένης αλλεργίας για
κάποια ειδική τροφή. Ο πατέρας, για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίζει οίδημα στα
χείλη και στα βλέφαρα όταν τρώει σοκολάτα, ενώ το παιδί να μην  αντιπετωπίζει
πρόβλημα με τη σοκολάτα, αλλά να παρουσιάζει γενικευμένο εξάνθημα όταν τρώει
φράουλες.
Να επισημάνουμε ότι θετικό κληρονομικό αναμνηστικό για αλλεργικές παθήσεις (ρι-
νίτιδα, άσθμα, ατοπική δερματίτιδα) δίνει το στίγμα της πιθανής αλλεργικής προδιά-
θεσης του ασθενή.

Ποια φρούτα και λαχανικά προκαλούν συνήθως αλλεργικές αντιδράσεις ?
Τα φρούτα που ενοχοποιούνται περισσότερο για αλλεργία είναι οι φράουλες, τα ακτι-
νίδια, τα φρούτα με κουκούτσι (κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα κλπ) και λιγότερο τα μη-
λα και τα αχλάδια.  Σ΄ότι αφορά τα λαχανικά, πιο αλλεργιογόνα θεωρούνται το σπα-
νάκι, οι ντομάτες, ο μαϊντανός, το σέλινο.
Ωστόσο, τα αλλεργιογόνα των φρούτων και των λαχανικών είναι ευαίσθητα στη θερ-
μοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι καταστρέφονται με το μαγείρευμα (όχι όμως πάντα).

Αλλεργίες από τα πρόσθετα Τροφίμων
Τα διάφορα πρόσθετα τροφίμων (γνωστά και ως Ε, π.χ. χρωστικές ουσίες, συντηρη-
ρητικά, βελτιωτικά της γεύσης) μπορούν να προκαλέσουν μια μορφή τροφικής αλλερ-
γίας. Ανάμεσα στα 3.000 πρόσθετα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα είδη διατ-
ροφής, αυτά που προκαλούν συνήθως αντιδράσεις στον οργανισμό είναι :

► Τα Συντηρητικά που περιέχουν θειώδη άλατα, τα οποία φέρουν τους



κωδικούς αριθμούς Ε 220 έως Ε 227. Επίσης, τα συντηρητικά που πε-
ριέχουν νιτρώδη άλατα (Ε 249 έως Ε 252), καθώς και όσα περιέχουν
βενζοϊκό οξύ (Ε 210) και σορβικό οξύ (Ε 219).

► Τα Αντιοξειδωτικά που επιβαρύνουν την κατάσταση των αλλεργικών
ατόμων είναι τα πρόσθετα με τον κωδικό Ε 320 (βουτυλ-υδροξυανισόλη),
και Ε 321 (βουτυλ-υδροξυτολουένιο).

► Οι Χρωστικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για όσους έχουν
αλλεργικό ιστορικό είναι οι εξής :
Ε 102, Ε 110, Ε 122, Ε 123, Ε 124, Ε 127, Ε 151

► Τα βελτιωτικά της γεύσης που ενοχοποιούνται για αλλεργικές αντιδ-
ράσεις είναι τα αμυλώδη με τους κωδικούς Β 550 έως Β 553.


